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1.1 บริษัท อกริเพียว โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) หรือ อกริเพียวฯ  และบริษัท  ริเวอร์แคว  

อินเตอร์เนชัน่แนล อตุสาหกรรมอาหาร จํากดั หรือ ริเวอร์แควฯ ตระหนกัถงึความสําคญั 
ของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยยดึถือหลกั 6 ประการ ดงันี ้ 

     1.1.1    ความรับผดิชอบ (Accountability)  
     1.1.2    ความตระหนกัในหนา้ท่ีรับผดิชอบ (Responsibility)  
     1.1.3    ความยติุธรรมและซ่ือสตัย ์(Fairness and Integrity)  
     1.1.4    การดาํเนินงานท่ีโปร่งใส (Transparency)  
     1.1.5    การสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ผูมี้ผลประโยชน์ส่วนไดส่้วนเสียร่วมกนั                                           
              (Creation of Long-term Value to all Stakeholders)  
     1.1.6    ส่งเสริมการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Promotion of Best Practices) 

1.2    การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีทัง้ 6 ประการนี ้  บริษัทมีปัจจยัสนบัสนนุภายใน 3 ประการ คือ  

1.2.1 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ของบุคลากรทุกระดบั อาทิเช่น             

(1)      มีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญในหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ  
(2)      มีความซ่ือสตัยสุ์จริต  
(3)      มีวินยั และมีความสาํนึกในหนา้ท่ีความรับผดิชอบของตน  
(4)      พร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนไปสู่พฒันาการท่ีดีข้ึน และรู้จกัตอบสนองต่อ 

การเปล่ียนแปลง  
1.2.2 ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม (Proper Internal Control System)                          

โดยมีความโปร่งใสในการดาํเนินงาน  
1.2.3 การปฏิบติัอยา่งเสมอภาคและเป็นท่ีเช่ือถือต่อผูท่ี้มีผลประโยชนร่์วมกนั   

(Fiduciary Duties towards Stakeholders*) ดงัน้ี 

(1)        ผูถื้อหุน้ (Shareholders)  

อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และผูถื้อหุน้รายยอ่ย โดยจะตอ้งดูแล รักษาการลงทุนของผูถื้อหุน้ 
ใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม   และ   ยติุธรรม ปกป้องรักษากองทุน ทรัพยสิ์น และ  สถานภาพทาง
การเงิน  ใหมี้สภาวะมัน่คง พฒันางานของบริษทัเพ่ือประโยชนต่์อความคงอยูแ่ละความเจริญเติบโต  

 
(2) ลูกคา้ (Customers)  

ดว้ยการจดัหาผลิตภณัฑ ์ และ การบริการต่าง ๆ    ท่ีเหมาะสมในดา้นราคา   คุณภาพ และ 
ความปลอดภยั โดยผา่นขั้นตอนการผลิตท่ีเหมาะสม และ  ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ตลอดจนคาํนึงถึง 
การรักษาสภาพแวดลอ้ม  

1.  บททั่วไป 
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(3)        พนกังาน (Employees)  
ดว้ยการส่งเสริม   และ พฒันาความสามารถของพนกังาน  ใหเ้กิดศกัยภาพในการปฏิบติังาน 

สูงสุด โดยจดัใหมี้สภาพการจา้งงานท่ียติุธรรม และมีโอกาสกา้วหนา้ในบริษทัอยา่งเป็นธรรม และจดั
ใหมี้สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดีและปลอดภยั  

(4)         รัฐบาล (Government)  
ดว้ยการปฏิบติัตามนโยบายของรัฐ   รวมทั้งการปฏิบติัตามกฎหมาย   และ ขอ้บงัคบัท่ี 

เก่ียวขอ้ง 
(5)        ผูร่้วมทุน (Partners)  

ดว้ยการปฏิบติังานอยา่งมืออาชีพ  และ โปร่งใส  เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายร่วมกนั  
(6)         สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม (Public & Environment)  

ดว้ยการดาํเนินธุรกิจในฐานะพลเมืองท่ีดี มีความรับผดิชอบต่อสงัคม   ตระหนกัถึงการปฏิบติั 
ตามมาตรฐานต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกบัการรักษา    สุขภาพอนามยั ความปลอดภยั และ ส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสม เพ่ือ       ปกป้องผลกระทบใดๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของ
บุคลากร ชุมชน และ ส่ิงแวดลอ้ม 

(7)        ผูค้า้/ผูข้าย (Suppliers)  
ดว้ยการปฏิบติัต่อ ผูค้า้/ผูข้าย อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงประโยชนต่์อบริษทั 

สูงสุด  
(8)        เจา้หน้ี (Banks / Lenders)  

ดว้ยการปฏิบติัตามพนัธะสญัญา และใหค้วามเป็นธรรมแก่เจา้หน้ีตามดบัชั้นของหน้ีตาม 
สญัญาท่ีไดก้ระทาํไว ้

1.3 หลกัการกาํกบัดูแลกิจการเล่มน้ี ไดร้วบรวมนโยบายและจรรยาบรรณต่าง ๆ ของ 
บริษทั เพ่ือใชอ้า้งอิงและเป็นบรรทดัฐานในการปฏิบติังานของบริษทั โดยผูถื้อปฏิบติั คือ กรรมการ  
ฝ่ายจดัการ พนกังาน ผูป้ฏิบติังานสมทบ และพนกังานของผูรั้บจา้งทุกคน 

1.4 หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบการกาํกบัดูแลกิจการอยูเ่สมอ  คือ  คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ และคณะทาํงาน หรือ บุคคลท่ีไดรั้บการมอบหมาย  และบริษทัฯ คาดหมายใหทุ้กคนรายงาน
โดยสุจริตถึงการปฏิบติัท่ีขดัหรือสงสัยว่าจะขดัต่อหลกัการฯ เล่มน้ี ต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงก่อน หรือใน
กรณีท่ีไม่อาจรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาได ้ท่านอาจขอคาํปรึกษากบัผูจ้ดัการสายงานบุคคลและธุรการ โดย
ขอ้มูลท่ีใหน้ั้นจะถือปฏิบติัเป็นขอ้มูลลบั ทั้งน้ี ผูบ้งัคบับญัชาเองกมี็ภาระหนา้ท่ีตอ้งสอดส่องและแนะนาํ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั้น ใหป้ฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและจรรยาบรรณท่ีบริษทัไดก้าํหนดไว้
ในหลกัการฯ เล่มน้ีโดยสมํ่าเสมอดว้ย  

 นโยบายและจรรยาบรรณต่าง ๆ ในหลกัการฯ เล่มน้ี เป็นวินยัอยา่งหน่ึงจึงเป็นส่ิงท่ี 
บุคลากรทุกระดบัตอ้งทาํความเขา้ใจ ยดึมัน่ และปฏิบติัใหถู้กตอ้งในการทาํงานประจาํวนัเป็นประจาํ และ 
บริษทัฯ ส่ิงท่ีสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ท่ีควร  ตระหนกัถึง คือ “ไม่มีบุคคลใดท่ีจะมีสิทธิ หรืออนุญาตใหบุ้คลากร
ของบริษทั คนใด กระทาํการใด ๆ ท่ีเป็นการขดักบันโยบายและจรรยาบรรณต่าง ๆ ในหลกัการเล่มน้ีได”้ 
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     เม่ือพบว่ามีการละเมิดหลกัการฯ น้ี และผลการสอบสวนอยา่งเป็นธรรม ปรากฏวา่ 

เป็นจริง จะมีการพิจารณาลงโทษทางวินยั และ/หรือ กฎหมายตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี  
1.5 หลกัการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัเล่มน้ี จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาปรับปรุงให ้

เป็นปัจจุบนั ทั้งน้ี บริษทัไม่มีเจตนาจะกาํหนดนโยบายและจรรยาบรรณข้ึนในทุก ๆ เร่ือง และจะกาํหนด
ข้ึนเฉพาะท่ีมีการปฏิบติักนัอยูเ่สมอ หรือมีการปฏิบติัผดิพลาดบ่อย หรือมีวิธีปฏิบติัท่ีซบัซอ้นเท่านั้น   

1.6 การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  จะเกิดข้ึนไดก้ด็ว้ยความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรทุกระดบั  
ตั้งแต่กรรมการ ฝ่ายจดัการ พนกังาน ผูป้ฏิบติังานสมทบ และพนกังานของผูรั้บจา้งทุกคน ท่ีจะตอ้งปฏิบติั
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและจรรยาบรรณในหลกัการฯ เล่มน้ี ดงันั้น จึงถือเป็นภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ของทุกคนท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ท่ีจะตอ้งรับรู้ ทาํความเขา้ใจ ยดึมัน่ และปฏิบติัใหถู้กตอ้งเป็นประจาํโดย
ใชดุ้ลยพินิจอยา่งถกูตอ้งเสมอ  

1.7      ในการตรวจสอบการใชดุ้ลยพินิจอยา่งถูกตอ้งนั้นกระทาํไดง่้าย ๆ โดยสอบถามตวัท่าน 
เองก่อนวา่ส่ิงท่ีจะทาํนั้น  

1.7.1.      เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งหรือไม่  
1.7.2  เป็นท่ียอมรับและสามารถเปิดเผยต่อสงัคมหรือไม่  
1.7.3  เป็นการทาํใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียงของบริษทัในฐานะท่ีเป็น 

องค์กรท่ีสง่เสริมการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาล  
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2.1 คณะกรรมการ เป็นองคก์รสูงสุดท่ีเป็นผูอ้อกหลกัการฯ เล่มน้ี และกรรมการเป็น ตวัอยา่ง 
สูงสุดในการยดึมัน่และปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแล กิจการน้ี  

กรรมการทุกคนจะตอ้งมีภาวะผูน้าํและสามารถควบคุมการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการได ้
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีเป็นหวัใจของธุรกิจ โดยสามารถสร้างและ
เพ่ิมมูลค่าการลงทุนใหก้บัผูถื้อหุน้และผูท่ี้มีผลประโยชน์ร่วมกนั (Stakeholders) อ่ืน ๆ คณะกรรมการ 
จะร่วมกบัฝ่ายจดัการกาํหนดวิสัยทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission)  ใหมี้ข้ึนและใหทุ้กคนไดป้ฏิบติั
ตาม นอกจากน้ี กรรมการตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรับผดิชอบเตม็ท่ีเชิงจริยธรรมและตามกฎหมายต่อบริษทั
และผูท่ี้มีผลประโยชนร่์วมกนั (Stakeholders) ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยทกัษะและ
ความซ่ือสตัยสุ์จริต และแสดงความเห็นของตนอยา่งเป็นอิสระ  

กรรมการ        จะตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเป็นอิสระเสมอในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
      เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถไวว้างในการตดัสินใจท่ีเหมาะสมและมี 
          ประสิทธิภาพกบัธุรกิจ 

กรรมการ         จะตอ้งพิจารณาเสนอผูท่ี้มีความเหมาะสมต่อคณะกรรมการ หรือท่ีประชุม 
       ผูถื้อหุน้เพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ทดแทนตาํแหน่งท่ีวา่งอยา่ง 

รอบคอบและโปร่งใส  และอาจจดัใหมี้คณะอนุกรรมการสรรหาดว้ยกไ็ด ้    
              กรรมการ      ตอ้งอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจใหก้บัธุรกิจของบริษทัอยา่ง 
      เตม็ท่ี และพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมการประชุมของบริษทัเสมอ  การขาดการ 

   ประชุมคณะ กรรมการบริษทัมากกวา่ 3  คร้ังติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนั 
    สมควร ถือวา่ ไม่มีความประสงคเ์ป็นกรรมการอีกต่อไป    

2.2 กรรมการ ยงัตอ้งมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามจรรยาบรรณของธุรกิจท่ีเหมาะสม ดงัต่อไปน้ี                        
อีกดว้ย 

                                     2.2.1.กรรมการ ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และ 
                                             ขอ้บงัคบัขององคก์ร ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2.2.2.กรรมการตอ้งบริหารงานเพ่ือผลประโยชนข์ององคก์ร และพนกังาน  ทั้ง 
         ในปัจจุบนัและ อนาคต ตลอดจนรักษาภาพลกัษณ์ขององคก์ร   
2.2.3.กรรมการตอ้งบริหารงานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตโดยไม่ฝักใฝ่การเมือง  
         และจะวางตวัเป็นกลางอยา่งเคร่งครัด เพ่ือผลประโยชนต่์อองคก์ร และ 
         พนกังาน ทั้งในปัจจุบนัและ อนาคต 
2.2.4.กรรมการ    พึงบริหารงานโดยหลีกเล่ียงความขดัแยง้ผลประโยชนส่์วน 
         ตนต่อผลประโยชนข์ององคก์รเพ่ือใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งเตม็ท่ี 
         และมีประสิทธิภาพ  ผลประโยชนข์า้งตน้รวมถึง 

2.  นโยบายเก่ียวกับคณะกรรมการ 
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   (1)     ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตวัจากการเป็นกรรมการ  
                   (2)     ไม่ใชค้วามลบัขององคก์รในทางท่ีผดิ  
                 (3)     ไม่เป็นกรรมการในบริษทัท่ีเป็นคู่แข่งขนัขององคก์ร 
                   (4)     ไม่มีผลประโยชนใ์นการทาํสญัญาขององคก์ร 
2.2.5.กรรมการตอ้งบริหารงานดว้ยความระมดัระวงั และไม่สร้างขอ้ผกูมดัท่ี 
         อาจขดัแยง้กบัหนา้ท่ีของตนในภายหลงั  
2.2.6.กรรมการตอ้งไม่แสวงหาผลประโยชนอ์นัมิชอบจากการทาํงานไม่วา่ 
         ทางตรงหรือทางออ้ม  

         2.2.7.กรรมการ  ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของตนอยา่งเตม็ความสามารถ   เพ่ือใหเ้กิด 
        ประโยชนสู์งสุดต่อองคก์ร  

         2.2.8.กรรมการตอ้งไม่เป็นผูป้ระกอบการ หรือเป็นผูถื้อหุน้สาํคญั หรือมีบุคคล 
        ในครอบครัวเป็นกรรมการ หรือเป็นผูถื้อหุน้ในกิจการ หรือธุรกิจการคา้ 
        ใดอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบัองคก์ร  

         2.2.9.กรรมการ   ตอ้งไม่กระทาํการใดอนัมีลกัษณะเป็นการเขา้ไปมีส่วนได ้
        ส่วนเสียบริหาร  หรือจดัการใด ๆ ในองคก์รอ่ืนในลกัษณะท่ีมี  
        ผลประโยชน ์ หรือเป็นคู่สญัญากบับริษทั หรือเอ้ือประโยชนใ์หบุ้คคล 
        หรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่วา่จะทาํเพ่ือประโยชน์ของตนเอง  หรือ ของผูอ่ื้น 
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3.1  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
        บริษทัจะชกันาํใหพ้นกังานปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด และ 

                            จะจดัใหมี้สภาพ การจา้งงานท่ียติุธรรมและมีโอกาสกา้วหนา้ในบริษทัอยา่งเป็น 
ธรรม         

บริษทัตระหนกัถึงคุณค่าทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั และมีความ
ภาคภูมิใจท่ีจะเห็นการ ดาํเนินงานของบริษทับริหารโดยคนไทย    และจะ
ส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้ร่วมกิจกรรมของสงัคม ภายนอกบริษทัภายใตข้อบเขต
นโยบายของบริษทั                

บริษทัจะปฏิบติัต่อพนกังานทุกคน โดยเสมอภาคกนัโดยไม่แบ่งแยก 
พ้ืนฐานในเร่ือง  เช้ือชาติ เพศ สีผิว ศาสนา ชาติกาํเนิด อาย ุรสนิยมทางเพศ  
ความพิการทางร่างกาย   หรือ  ลกัษณะ ส่วนบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติังาน และจะดูแลไม่ใหเ้กิดการคุกคามหรือข่มขู่ต่อบุคลากร ทุกระดบั ไม่วา่
จากบุคคลใด ๆ หรือโดยวิธีใด ๆเร่ืองสาํคญั ๆ เก่ียวกบัพนกังาน ไดแ้ก่ 

3.1.1 การจา้งงาน 
(1) เพ่ือใหบ้ริษทัสามารถใชพ้นกังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุด  บริษทัจึงพยายามสรรหาและบรรจุพนกังาน     โดยคาํนึงถึงคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ และความสามารถใหท้าํงานในตาํแหน่งท่ีเหมาะสม 

(2) บริษทั จะยดึถือเป็นหลกัปฏิบติั   ท่ีจะคดัเลือกจากพนกังานภายในของ
บริษทั ท่ีมีคุณสมบติั  และ  ความสามารถเหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหน่งท่ีวา่ง
ก่อน หากไม่สามารถจะหาพนกังานของบริษทัไดแ้ลว้จึงคดัเลือกและบรรจุ
จากบุคคลภายนอก 

(3) เพ่ือป้องกนัความไม่เป็นธรรมระหว่างพนกังาน    บริษทัจะพยายาม
หลีกเล่ียงการจา้งพนกังานซ่ึงเป็นญาติสนิท  เช่น  บุตร สามี หรือ ภรรยา
ของพนกังาน (ประจาํ) ระดบัวิชาชีพบงัคบับญัชาข้ึนไปเขา้ทาํงานบริษทั 

(4) ในกรณีท่ีบรรจุบุคคลจากภายนอกบริษทั        ใหมี้คณะกรรมการ
สมัภาษณ์     ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า  2 คน  โดยมีพนกังาน
ระดบับริหารของหน่วยงานท่ีตอ้งการพนกังานอยา่งนอ้ย     1 คน   และ  
ผูแ้ทนจากฝ่ายบุคคลและธุรการ 1 คน 

 
 
 

3.  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและจรรยาบรรณ
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(5) โดยปกติในการบรรจุบุคคลจากภายนอกเป็นพนกังานบริษทั    จะใหผู้น้ั้น
เป็นพนกังานทดลองงาน ในระยะเวลาหน่ึงแลว้ จึงตดัสินวา่สมควรจะ
บรรจุใหเ้ป็นพนกังานประจาํของบริษทัหรือไม่ เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัเป็น
พิเศษ 

(6) โดยปกติ  บริษทัไม่มีความประสงคท่ี์จะจา้งพนกังานซ่ึงเคยทาํงานกบั
บริษทั และลาออกไป  เวน้แต่กรณีพิเศษ ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุมติัเสียก่อน 

(7) ในกรณีท่ีเป็นการบรรจุจากพนกังานภายในบริษทั        ถา้การบรรจุเป็น
การเล่ือนตาํแหน่งของพนกังาน บริษทัอาจจะใหพ้นกังานผูน้ั้นรักษาการ
ในตาํแหน่งใหม่เป็นระยะเวลาหน่ึง เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมใน
ตาํแหน่งงานนั้น 

3.1.2 การปฏิบติังานและการหยดุพกัผอ่น 
(1)    บริษทัตอ้งการจะใหพ้นกังานไดมี้โอกาสหยดุพกัผอ่นประจาํปี    โดยตดั  

   ขาดจากงานประจาํท่ีทาํอยูเ่ป็นการชัว่คราว เพราะเช่ือวา่การไดห้ยดุ 
   จากงานประจาํใน เวลาท่ีเหมาะสมจะทาํใหพ้นกังานมีการพกัผอ่นท่ี 
   เพียงพอ  และจะกลบัมาทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 

(2)    บริษทัหวงัวา่พนกังานทุกคนจะตอ้งทุ่มเททั้ง กาํลงักาย และกาํลงัใจใหก้บั   
งานในหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของตน   ดว้ยการมาทาํงานอยา่งเตม็ท่ี     
เตม็ตาม เวลาทาํงานท่ีบริษทักาํหนดอยา่งสมํ่าเสมอ 

3.1.3 ค่าจา้งและค่าตอบแทน 
(1) เพ่ือความเป็นธรรมต่อบริษทัและพนกังานบริษทั  จึงจดัระบบค่าจา้งโดย

คาํนึงถึงปัจจยั ดงัต่อไปน้ี 
(ก)      อตัราค่าจา้งและวิธีการจ่ายค่าจา้งในปัจจุบนัของกลุ่มผูป้ระกอบ 

     อุตสาหกรรมอาหารอ่ืนในประเทศไทย 
         (ข)       ความแตกต่างของงานในแต่ละตาํแหน่ง   ดา้นความรู้  ความ 

ชาํนาญท่ีตอ้งการ ความยากง่ายในการปฏิบติัหนา้ท่ี ความ 
รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย และสภาวะการทาํงานปกติท่ีพึง 
ประสบ 

(ค)      ความสามารถของพนกังานแต่ละคนท่ีแสดงออกในเชิงผลการ 
ปฏิบติังานท่ีมีต่องานในหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย     
ทั้งน้ีโดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะดึงดูด   และรักษาบุคคลท่ีมี
ความสามารถตามท่ีบริษทั  ตอ้งการใหท้าํงานอยูก่บับริษทัอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
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(2) บริษทัถือวา่ การเสียภาษีเงินไดแ้ก่รัฐนั้น   เป็นภาระหนา้ท่ีของพนกังานแต่
ละคนในฐานะประชาชนท่ีพึงกระทาํตนตามกฎหมาย 

(3) ในการดาํเนินธุรกิจ   บริษทัจาํเป็นท่ีตอ้งใหพ้นกังานบางคนเดินทาง    เพ่ือ
ปฏิบติังานในหนา้ท่ีหรือเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถของพนกังาน 
โดยบริษทัจะเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการเดินทาง ตามความ
จาํเป็นใชส้อยและความเหมาะสมแก่ฐานะทางสังคมของพนกังาน และ
ภาพพจนท่ี์เหมาะสมของบริษทั 

(4) ในการปฏิบติังานใหก้บับริษทั พนกังานควรจะไดรั้บค่าตอบแทน    เพ่ือมิ
ใหต้อ้งเสียค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากการปฏิบติังานของตน  ในขณะเดียวกนั 
พนกังานกไ็ม่ควรจะไดรั้บค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือไปจากค่าตอบแทน
และความดีความชอบตามปกติ 

3.1.4 สวสัดิการ 
(1) บริษทัจะจดัและ/หรือปรับปรุงสวสัดิการพนกังาน โดยคาํนึงถึงปัจจยั 

ดงัต่อไปน้ี 
(ก) เป็นสวสัดิการท่ีเสริมสร้างความมัน่คงในการดาํรงชีพของพนกังาน     

และครอบครัวในส่วนท่ีพนกังานส่วนใหญ่ไม่สามารถจดัหามาดว้ย
กาํลงัทรัพยข์องตนเอง และรัฐยงัไม่ไดใ้หค้วามคุม้ครองอยา่ง
เพียงพอ 

(ข) เป็นสวสัดิการท่ีกลุ่มผูป้ระกอบอุตสาหกรรมอาหารอื่นในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่ไดจ้ดัใหแ้ก่พนกังานของตน 

(ค) ความสามารถในการจดัสรรงบประมาณของบริษทัในปัจจุบนัและ
ระยะยาวในอนาคต 

(2) โดยเหตุท่ีบริษทัไดจ้ดัสวสัดิการพนกังานตามปัจจยัท่ีระบุในขา้งตน้ 
ดงันั้น หากรัฐมีการเปล่ียนแปลงกฎหมาย หรือ ออกกฎหมายใหม่เก่ียว 
กบัสวสัดิการพนกังาน หรือกระทบต่อการใหส้วสัดิการพนกังานท่ีมีอยู ่ 
บริษทัมีสิทธิจะเปล่ียนแปลงการใหส้วสัดิการพนกังานส่วนใดส่วนหน่ึง  
หรือทั้งหมด โดยจะพยายามรักษาผลประโยชนท่ี์พนกังานพึงมีสิทธิจะ 
ไดรั้บ ทั้งจากบริษทัและแหล่งอ่ืน ๆ ดว้ย รวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกวา่เดิม เวน้ 
แต่จะมีการตกลงกนัเป็นอยา่งอ่ืน 

(3) บริษทัถือวา่ การเสียภาษีเงินไดแ้ก่รัฐนั้น เป็นภาระหนา้ท่ีของประชาชนผู ้
มีเงินไดฉ้ะนั้น หากผลประโยชนจ์ากสวสัดิการท่ีบริษทัจ่ายใหแ้ก่พนกังาน  
หรือตกกบัสมาชิกครอบครัวของพนกังาน อยูใ่นข่ายเงินไดพึ้งประเมิน  
พนกังานหรือผูไ้ดรั้บประโยชนด์งักล่าว จะเป็นผูช้าํระภาษีเงินไดด้ว้ย 
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3.1.5 วินยัและการร้องทุกข ์
(1) เป็นหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูบ้งัคบับญัชาทุกคน ท่ีจะตอ้งกวดขนั

พนกังานในหน่วยงานของตนใหป้ฏิบติัตามวินยัโดยเคร่งครัด เพ่ือเป็น
การป้องกนัมิใหพ้นกังานทาํผดิ หรือทาํความเสียหายท่ีร้ายแรงมาสู่ตนเอง 
เพ่ือนร่วมงาน หรือ ต่อบริษทั 

(2) บริษทัถือวา่ เม่ือพนกังานทาํผดิวินยั กจ็ะตอ้งถูกลงโทษตามความ
เหมาะสม เพ่ือป้องกนัมิใหท้าํผดิซํ้าอีก หรือเพ่ือป้องกนัมิใหท้าํผดิท่ี
ร้ายแรงยิง่ข้ึน การลงโทษตอ้งทาํโดยไม่มีเจตนาจะกลัน่แกลง้ หรือเจตนา
ร้ายต่อพนกังาน 

(3) การทาํผดิวินยั แมจ้ะเป็นการปฏิบติัอยา่งเดียวกนั อาจไดรั้บการลงโทษ
แตกต่างกนั หากการทาํผิดนั้นเป็นการทาํผดิซํ้ า ๆ  เป็นการทาํผดิโดย
เจตนา หรือมีผล หรืออาจมีผลร้ายแรงต่อส่วนรวมแตกต่างกนั 

(4) เม่ือมีปัญหาระหว่างพนกังาน หรือระหวา่งพนกังานกบัผูบ้งัคบับญัชา 
พนกังานมีสิทธิร้องทุกขต์ามขั้นตอนท่ีกาํหนดได ้ ขณะเดียวกบับริษทั
ตระหนกัถึงคุณค่าและความสาํคญัในการพบปะเจรจากนั เพ่ือแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนร่วมกนัใหลุ้ล่วงไปโดยเร็ว ทั้งน้ี เพื่อรักษาไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์อนัดี
ต่อกนั โดยไม่จาํเป็นตอ้งทาํตามวิธีการร้องทุกขอ์ยา่งเป็นทางการเสมอไป 

3.1.6 การพน้สภาพการเป็นพนกังาน 
(1)    การใหพ้นกังานพน้สภาพจากการเป็นพนกังาน      เป็นหนา้ท่ีรับผิดชอบ 
         โดยตรงของผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน ซ่ึงจะตอ้งช้ีแจงใหพ้นกังานทราบ 
         ถึงสาเหตุความ เป็นมาแห่งการพน้สภาพการเป็นพนกังานนั้น 
(2)    บริษทัจะพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีพนกังานควรจะไดรั้บอนัเน่ืองจากการ   

   พน้สภาพการเป็นพนกังานตามสมควร และเหมาะสมแก่สาเหตุของการ 
  พน้สภาพนั้น ๆ 

3.2 จรรยาบรรณพนกังาน 
            จรรยาบรรณพนกังาน   หมายถึง    ขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ   ท่ีบริษทัถือวา่เป็นจริยธรรม 
ในการดาํเนินงานและประกอบธุรกิจ ซ่ึงบริษทัเช่ือวา่ส่ิงเหล่านั้นไดย้ดึถือปฏิบติักนัอยา่ง
เป็นประเพณีสืบต่อกนัมาจนเป็นท่ีเช่ือถือในวงการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

บริษทัปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะใหฝ่้ายจดัการและพนกังานทุกคนประพฤติตามหลกั
จรรยาบรรณน้ีอยา่งสมํ่าเสมออยูต่ลอดเวลาในทุกกรณี และใหร้วมถึงผูป้ฏิบติังาน 
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สมทบกบัพนกังานของผูรั้บจา้งแลว้แต่กรณีดว้ย ดงันั้น คาํวา่ “พนกังาน” ต่อไปน้ีจึง
หมายความรวมถึงทุกคนท่ีกล่าวมานั้น 

บริษทัไดก้าํหนดจรรยาบรรณพนกังานเป็นดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
3.2.1  ขอ้ประพฤติปฏิบติัต่อบริษทั  
3.2.2  ขอ้ประพฤติปฏิบติัต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  
3.2.3  ขอ้ประพฤติปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา และ  
              ผูร่้วมงาน  
3.2.4  ขอ้ประพฤติปฏิบติัต่อตนเอง  
3.2.5  การคิดคน้ประดิษฐกรรม  
3.2.6  การเผยแพร่ขอ้มูลทางส่ือประเภทต่าง ๆ    
3.2.7  การใชช่ื้อ "อกริเพียวฯ และ ริเวอร์แควฯ"  
3.2.8  การคุกคามทางเพศ 
3.2.1  ขอ้ประพฤติปฏิบติัต่อบริษทั 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการเป็นผูผ้ลิตสินคา้อาหารจากผกั
และผลไมเ้พ่ือการส่งออก และจาํหน่ายในประเทศท่ีมีการพฒันาดา้น
การตลาดและการผลิตดว้ยเทคโนโลยีใ่หม่อยูต่ลอดเวลา  จึงจาํเป็นตอ้ง
ธาํรงไวซ่ึ้งความเป็นมืออาชีพ ความคล่องตวั และความเป็นอิสระ ดงันั้น 
เพ่ือรักษาคุณลกัษณะ ดงักล่าวใหม้ัน่คงสืบไปพนกังานตอ้งปฏิบติั ดงั 
ต่อไปน้ี 

(1) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบถือประโยชน์บริษทั
เป็นสาํคญั ตวัอยา่งเช่น 
(ก)  อุทิศตนใหแ้ก่งานของบริษทัอยา่งเตม็ท่ี  
(ข)   งดเวน้การทาํงานในองคก์ร หรือสถาน   

ประกอบการอ่ืน หรือการเป็นตวักระทาํ 

การใหห้า้งหุน้ส่วนบริษทั หรือ บุคคลอ่ืน 

ใดควบคู่ไปกบัการปฏิบติังานของบริษทั 

(ง)    หาทางปรับปรุงแกไ้ข และ พฒันางานให ้
             มีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 
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(2) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และ เท่ียงธรรม 
หลีกเล่ียงเล่ียงการกระทาํใด ๆ ท่ีอาจจะเป็นขอ้ครหา
ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตและเท่ียงธรรม ตวัอยา่งเช่น  
(ก) ไม่ใชอ้าํนาจหนา้ท่ีของตน หรือยอมใหผู้อ่ื้น

อาศยัอาํนาจหนา้ท่ีของตน ไม่วา่โดยทางตรง  
หรือทางออ้ม แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง   
หรือ ผูอ่ื้น    

(ข) หลีกเล่ียงทั้งโดยตนเอง  หรือ ครอบครัวใน
การให ้หรือ รับส่ิงของ เงิน  หรือ  ประโยชน์
อยา่งอ่ืนจากบุคคลอ่ืนท่ีมีหนา้ท่ี  หรือ ธุรกิจ
เก่ียวขอ้งกบับริษทั เวน้แต่ในโอกาสหรือ
เทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยม ทั้งน้ี จะตอ้ง ไม่
มีราคาจนเกินสมควร หรือเกินกวา่เหตุ  

(ค) ไม่ใชข้อ้มูลหรือข่าวสารอนัเป็นสาระสาํคญั
ต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยข์อง  
อกริเพียวฯ   ท่ียงั  มิไดเ้ปิดเผยต่อประชาชน 
เพ่ือแสวงหากาํไรหรือผลประโยชน์ ไม่ว่า 
ทางตรงหรือทางออ้ม   จากการซ้ือขาย 
หลกัทรัพยข์อง อกริเพียวฯ  

(ง) หลีกเล่ียงการรับเล้ียงในลกัษณะท่ีเกินกว่าเหตุ 
ความสมัพนัธ์ปกติจากบุคคลอ่ืนท่ีมีธุรกิจ 
เก่ียวขอ้งกบังานของบริษทั 

(3) รักษาความลบัของบริษทัโดยดูแลและระมดัระวงัมิให้
เอกสารหรือข่าวสารอนัเป็นความลบัของบริษทั
ร่ัวไหล หรือ ตกไปถึงผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งอนัอาจเป็นเหตุ
ใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทั ทั้งน้ี รวมทั้งการไม่ให้
เอกสารหรือข่าวสารของบริษทัท่ีไม่พงึเปิดเผยแก่
บุคคลภายนอก เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากบริษทั (โปรด
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในขอ้ 9นโยบายเก่ียวกบัความลบั
ของบริษทั) 

(4) ระมดัระวงัการแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอกใน
เร่ืองท่ีอาจกระทบกระเทือนต่อช่ือเสียงและการ
ดาํเนินงานของบริษทั (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน
ขอ้ 9 นโยบายเก่ียวกบัความลบัของบริษทั) 
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(5) ใชแ้ละรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุด ประหยดั และไม่นาํไปเพ่ือประโยชนส่์วนตน 
ไม่ใชส้ถานท่ี ประดิษฐกรรม หรือสญัลกัษณ์ ตราของ
บริษทัในทางเพ่ือประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งช่วยกนั 
ดูแลสถานท่ีทาํงานและโรงงานผลิตใหเ้ป็นระเบียบ 
และสะอาดอยูเ่สมอ  

3.2.2  ขอ้ประพฤติปฏิบติัต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

ในฐานะท่ีบริษทัประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีแนวปฏิบติักาํหนดเป็น
นโยบายของบริษทัดา้นสุขภาพอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวด 
ลอ้มอยา่งชดัเจน จาํเป็นตอ้งพฒันาและใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิด
ประโยชนสู์งสุด ในขณะเดียวกนัตอ้งดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง 
ช่วยสร้างสรรคส์งัคมใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดี ดงันั้น พนกังาน ซ่ึงเป็น
กลไกท่ีสาํคญัและเป็นตวัแทนบริษทั ตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  
(1)  ดาํเนินงานและบริหารทรัพยากรธรรมชาติ ใหเ้กิดประโยชน์ 

สูงสุดต่อเศรษฐกิจขององคก์ร ประเทศ และ ประชาชน  
(2)  ปฏิบติัหนา้ท่ีในความรับผิดชอบและการดาํรงชีวิตดว้ย 

จิตสาํนึกถึงผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั ความปลอดภยั และ 
ส่ิงแวดลอ้ม โดยถือ  นโยบายสุขภาพอนามยั ความปลอดภยั 
 และส่ิงแวดลอ้มของบริษทั และทอ้งถ่ินเป็นสาํคญั  

(3)  ปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดี ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ    
และ ส่ิงแวดลอ้ม โดยการใช ้ สนบัสนุน  และ เผยแพร่การใช้
ทรัพยากร ธรรมชาติ  และทรัพยากรพลงังาน รวมทั้งผลิตภณัฑ์
ท่ีใชท้รัพยากร   ดงักล่าวในกระบวนการผลิตอยา่งประหยดั  
เช่น เช้ือเพลิง ไฟฟ้า และนํ้า  เป็นตน้  รวมทั้งหลีกเล่ียงการใช้
ในลกัษณะท่ีจะก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือ มลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม
และชุมชน  

   (4) เขา้ร่วมในกิจกรรมเพือ่สาธารณประโยชน์  และส่งเสริมความรู้  
    ความเขา้ใจทางวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกบริษทั เพ่ือ 

สร้างสรรคแ์ละพฒันาสงัคมโดยส่วนรวมให้เจริญกา้วหนา้  
ทั้งน้ี ตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่องานของบริษทั 

3.2.3 ขอ้ประพฤติปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา  และผูร่้วมงาน  
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การประพฤติปฏิบติัของพนกังานท่ีมีต่อกนัและกนัอยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสมเป็น ปัจจยัท่ีสาํคญัประการหน่ึงท่ีจะทาํใหเ้กิดความร่วมมือ 
และการประสานงาน  ท่ีดี ส่งเสริมความสามคัคีและพลงัร่วมในการ
ปฏิบติังานของบริษทั ดงันั้น เพ่ือเสริมสร้างและรักษาคุณลกัษณะท่ีดี
ดงักล่าวพนกังานตอ้งปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี  
(1)   รักษาและเสริมสร้างความสามคัคีระหวา่งผูร่้วมงาน    และ   
              ช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัในทางท่ีชอบ     เพ่ือประโยชน์ 

ต่องานของบริษทั โดยส่วนรวม  
(2)  ปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยเมตตาธรรมและยติุธรรม ดูแล

เอาใจใส่และพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เพ่ือใหมี้ความกา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการงาน โดยการถ่ายทอดความรู้ในงาน สนบัสนุนให้
ไดรั้บการอบรม  และใหไ้ดเ้พิ่มพนูความรู้ประสบการณ์อยู่
เสมอ  

(3)  รับฟังความคิดเห็น  หรือ   ขอ้เสนอแนะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี   และพิจารณานาํไปใชใ้นทางท่ีเป็น 

ประโยชนต่์องานของบริษทั 
(4)  รับฟังคาํแนะนาํของผูบ้งัคบับญัชา   และไม่ปฏิบติังานขา้ม

ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน    เวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปเป็น
ผูส้ัง่รวมทั้งมีความสุภาพต่อพนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานเหนือตน     
ตามความเหมาะสมของธรรมเนียมวฒันธรรมไทยท่ีดีของไทย 

(5)  หลีกเล่ียงการนาํเอาขอ้มูล หรือเร่ืองราวของพนกังานอ่ืน  ทั้งใน 
  เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน  และเร่ืองส่วนตวัไปเปิดเผย     

หรือวิพากษว์ิจารณ์ในลกัษณะท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ 
พนกังาน หรือ ภาพพจนโ์ดยส่วนรวมของบริษทั 

   (6)          พึงปฏิบติัต่อผูร่้วมงานดว้ยความสุภาพ  มีนํ้าใจ  มีมนุษย ์
สมัพนัธ์อนัดี ไม่ปิดบงัขอ้มูลท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังานของ
ผูร่้วมงาน และปรับตน ใหส้ามารถทาํงานร่วมกบับุคคลอ่ืนได ้

(7)  ใหเ้กียรติผูอ่ื้น เช่น  ไม่นาํผลงานของผูอ่ื้นมา แอบอา้งเป็น 
ผลงานของตน  

3.2.4  ขอ้ประพฤติปฏิบติัต่อตนเอง  

ในการประพฤติปฏิบติัของพนกังาน แมจ้ะเป็นเร่ืองส่วนตวั กต็าม 
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ยอ่มมีผลกระทบถึงบริษทั และสงัคมโดยส่วนรวม ดงันั้น พนกังานตอ้ง
ประพฤติปฏิบติัและพฒันาตนเองไปในทางท่ีเป็นประโยชนต่์อตนเอง
และบริษทัอยูเ่สมอ ดงัต่อไปน้ี  
(1) ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพ่ือเสริมสร้างตนเองใหเ้ป็น

ผูมี้คุณธรรมและความสามารถในการปฏิบติังานใหมี้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน  

(2) ยดึมัน่ในคุณธรรม และจะตอ้งไม่แสวงหาตาํแหน่ง ความดี
ความชอบ หรือประโยชนอ่ื์นใดโดยมิชอบจากผูบ้งัคบับญัชา
หรือจากบุคคลอ่ืนใด  

(3) ละเวน้จากอบายมุขทั้งปวง ไม่ประพฤติตนในทางท่ีอาจทาํให้
เส่ือมเสียช่ือเสียงและเกียรติศกัด์ิของตนเองและบริษทั 
ตวัอยา่งเช่น  
(ก) ไม่กระทาํตนเป็นคนมีหน้ีสินรุงรัง  
(ข) ไม่หมกมุ่นในการพนนัทุกประเภท  
(ค) ไม่ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือกระทาํกิจการใด

อนัจะกระทบกระเทือนต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือ
ช่ือเสียงของตนเองและบริษทั 

(4) หลีกเล่ียงการมีภาระผกูพนัทางการเงินกบับุคคลท่ีทาํธุรกิจกบั
บริษทัหรือระหวา่งบุคลากรดว้ยกนัเอง ซ่ึงหมายความรวมถึง
การใหย้มืหรือกูย้มืเงิน การเรียกร้องเร่ียไรต่าง ๆ การใชเ้ชค็
แลกเงินสด การเล่นแชร์ เป็นตน้ ยกเวน้กิจกรรมเพ่ือการกศุล
และสาธารณะ 

3.2.5  การคิดคน้ประดิษฐกรรม  
ประดิษฐกรรมท่ีคิดคน้ได ้เป็นผลทั้งหมด หรือบางส่วนจากความรู้ท่ี
ไดรั้บจากบริษทั หรือเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของบริษทัท่ีกาํลงัทาํอยู ่หรือ
มีโครงการจะทาํต่อไป ซ่ึงในกรณีเช่นน้ีพนกังานจะตอ้งมอบเอกสาร
หรือขอ้มูลทั้งมวลท่ีคน้พบใหแ้ก่บริษทั เพ่ือใหบ้ริษทัเป็นเจา้ของ และ 
มีสิทธิโดยชอบธรรมสมบูรณ์ต่อ ประดิษฐก์รรมช้ินนั้น  

3.2.6 การเผยแพร่ขอ้มูลทางส่ือประเภทต่าง ๆ 

โดยทัว่ไป บริษทัส่งเสริมใหพ้นกังานไปทาํการบรรยาย หรือ มีส่วนร่วมใน       
การสอน การฝึกอบรม หรือการเผยแพร่ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
 
 



 16 

 
 
ผา่นส่ือประเภทต่าง ๆ  อยา่งไรกต็าม พนกังานจะตอ้งขออนุมติัจากบริษทั
เสียก่อน ถา้ตอ้งใชข้อ้มูลหรือเอกสารจากบริษทั ควรไดรั้บอนุญาต ล่วงหนา้
ก่อน  

3.2.7  การใชช่ื้อ "อกริเพียวฯ และ ริเวอร์แควฯ"  

การใชช่ื้อ "อกริเพียวฯ และ ริเวอร์แควฯ" อาจช่วยอาํนวยประโยชน์ได้
บางประการ และพนกังานทุกคนมีสิทธิใชช่ื้อน้ีโดยเสรี อยา่งไรกต็าม 
พนกังานไม่ควรใชช่ื้อบริษทั เพ่ือเรียกความสนใจ หรือเพ่ือขอเครดิต  
หรือบริการอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชนส่์วนตวั ทั้งน้ี เน่ืองจากการกระทาํเช่นน้ี
จะเป็นผลเสียหายต่อภาพพจนข์องบริษทั 

3.2.8  การคุกคามทางเพศ  

คุกคามทางเพศ หมายถึง การกระทาํใด ๆ โดยพนกังานคนหน่ึงในเร่ือง
เพศต่อพนกังานอีกคน โดยการกระทาํดงักล่าวก่อใหเ้กิดความเดือดร้อน 
รําคาญ หรือก่อใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีบัน่ทอนกาํลงัใจ 
เป็นปฏิปักษ ์หรือกา้วร้าว รวมถึงการรบกวนการปฏิบติังานของ
พนกังานผูน้ั้นโดยไม่มีเหตุผล พฤติกรรมดงักล่าวครอบคลุมถึงการ
ลวนลาม อนาจาร การเก้ียวพาราสี หรือการล่วงเกินทางเพศ ไม่ว่าจะ
ดว้ยวาจา หรือร่างกายกต็าม พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งดูแลความ
ประพฤติของตนใหป้ลอดจากการกระทาํใด ๆ ท่ีเป็นการคุกคามทางเพศ 
พนกังานทุกคนควรตระหนกัว่าพฤติกรรมบางอยา่งอาจจะมีลกัษณะ
เป็นการคุกคามทางเพศได ้แมว้า่จะไม่มีเจตนากต็าม ถา้พนกังานคนใด
เช่ือวา่ตนเองกาํลงัถูกคุกคามไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดกต็ามหรือมี
เหตุการณ์เกิดข้ึนจริง ควรจะแจง้ฝ่ายจดัการ ท่ีอยูสู่งข้ึนไป หรือผูแ้ทน
ฝ่ายบุคคลและ   ธุรการตามความสะดวกในทนัที เพ่ือท่ีจะไดก้ระทาํการ
สอบสวนและการดาํเนินการตามความเหมาะสมต่อไปบริษทัจะ
ดาํเนินการสอบสวนคาํร้องท่ีเก่ียวกบัการคุกคามต่าง ๆ อยา่งเร่งด่วน
และละเอียด ถ่ีถว้น พร้อมดาํเนินการแกไ้ขตามท่ีเห็นสมควร และจะ
ปกป้องพนกังานใหป้ลอดภยัจากผลกระทบ อ่ืน ๆ อนัเกิดจากการ
รายงานเหตุการณ์ดงักล่าวดว้ยเจตนาท่ีดี 

นโยบายน้ีกาํหนดให้พนกังานทุกคนหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีเป็น
การคุกคามดงักล่าว โดยถือเป็นเง่ือนไขหน่ึงของการจา้งงาน ในกรณีท่ีมี
การคุกคามเกิดข้ึนอนัเป็นการละเมิดนโยบายขอ้น้ี บริษทัจะดาํเนินการ
ลงโทษทางวินยักบัผูล้ะเมิดนโยบายอยา่งไม่มีการละเวน้ตามความ
เหมาะสม ซ่ึงอาจจะรุนแรงถึงขั้นเลิกจา้งโดยไม่ไดรั้บค่าชดเชยได ้ใน 
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บางกรณีพนกังานท่ีทาํความผดิอาจตอ้งรับผิดชอบต่อพนัธะผกูพนัทาง
กฎหมายดว้ย 

นโยบายน้ีใหใ้ชร้วมไปถึงการท่ีพนกังานมีพฤติกรรมดงักล่าว
ต่อผูรั้บจา้งหรือผูค้า้/ผูข้ายและการท่ีผูรั้บจา้งหรือผูค้า้/ผูข้ายมีพฤติกรรม
ดงักล่าวต่อพนกังานดว้ย ซ่ึงผูก้ระทาํพฤติกรรมดงักล่าว จะตอ้งถูก
ดาํเนินการทางวินยั และ/หรือ กฎหมายแลว้แต่กรณี  
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4.1 นโยบายของบริษทัเก่ียวกบัผลประโยชนท่ี์ขดักนัตั้งอยูบ่นหลกัการ ท่ีวา่    การ
ตดัสินใจใด ๆ  ของบุคลากรทุกระดบัในการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งทาํเพ่ือ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเท่านั้น การตดัสินใจดงักล่าวจะตอ้งปราศจากอิทธิพล
ของความตอ้งการส่วนตวั ของครอบครัว หรือบุคคลผูใ้กลชิ้ด ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ
การตดัสินใจวา่อะไรเป็นผลประโยชนสู์งสุดของบริษทั โดยเฉพาะสาํหรับบุคลากร
ทุกคนจะตอ้งปฏิบติังานเตม็เวลาใหก้บับริษทัอยา่งสุดกาํลงัความสามารถ และไม่ควร
จะมีผลประโยชน์ทางธุรกิจอ่ืนใด ภายนอกบริษทั อนัจะเป็นการเบียดบงัเวลาหรือ
เบียดบงัการทุ่มเทเอาใจใส่ในหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีมีต่อบริษทั และอาจสร้างความ
เสียหายใหก้บับริษทั  

ผลประโยชน์ท่ีขดักนัจะเกิดข้ึนในกรณีท่ีบุคลากรทุกระดบัมี ผลประโยชน์
ส่วนตวั หรือของครอบครัว หรือบุคคลผูใ้กลชิ้ด ไม่วา่จะเป็นดา้นการเงินหรือดา้นอ่ืน
ใดกต็ามใน   กิจการซ่ึงจะไดรั้บผลประโยชนจ์าก 

4.1.1 การตดัสินใจของบุคคลผูน้ั้นในการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีใหก้บั
บริษทัหรือ 

4.1.2     การรับรู้กิจกรรมการดาํเนินงานหรือแผนการในอนาคตของบริษทั 

             บริษทัถือเป็นหนา้ท่ีของบุคลากรทุกระดบัท่ีจะหลีกเล่ียงการมีส่วน 
 เก่ียวขอ้ง ทางการเงิน และ/หรือ ความสมัพนัธ์กบับุคคลภายนอกอ่ืน ๆ      

ซ่ึงจะ ส่งผลใหบ้ริษทัตอ้งเสียผลประโยชน์ หรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ 
ในดา้นความภกัดี หรือผลประโยชน ์หรือขดัขวางการปฏิบติังานอยา่งมี 
ประสิทธิภาพ  
บริษทัมีนโยบายท่ีจะปกปักรักษาผลประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทั    
ขณะเดียวกนักจ็ะใหมี้การจาํกดัขอบเขตแห่งเสรีภาพในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของบุคลากรทุกระดบัให้นอ้ยท่ีสุด 

4.2 การพิจารณาประจาํปีเก่ียวกบัผลประโยชนท่ี์ขดักนั  
ในแต่ละปี บุคลากรทุกระดบัจะตอ้งทบทวน และ ตระหนกัถึงนโยบายเก่ียวกบั 
ผลประโยชน์ท่ีขดักนัของบริษทั และทุกคนตอ้งแจง้เร่ืองซ่ึงอาจเป็นผลประโยชนท่ี์ 
ขดักนัท่ีเกิดข้ึนให ้ ฝ่ายบริหารทราบ โดยตอ้งแนบรายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวมาดว้ย  
เพ่ือจะไดร้วบรวมเขา้หารือกบักรรมการผูจ้ดัการ 

  ในกรณีท่ีมีผลประโยชนข์ดักนัอยา่งเป็นรูปธรรม การท่ีบุคลากรเปิดเผย  และให ้
 
 

4.  นโยบายเก่ียวกับผลประโยชน์ที่ขัดกัน 
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 ความร่วมมือกบับริษทัเป็นอยา่งดี  เม่ือมีผลประโยชน์ขดักนัเกิดข้ึนปัญหาดงักล่าวก ็
                             สามารถคล่ีคลายไปไดโ้ดยท่ีผูน้ั้นถอนตวัออกจากการเป็นผูต้ดัสินใจในเร่ืองท่ีเป็นตน้เหตุ 
                             ของความขดัแยง้ดงักล่าว  

   ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยั  หรือไม่แน่ใจวา่การปฏิบติังานของตนมี ความเหมาะสม 
                              หรือไม่ หรือทราบวา่อาจจะมีการไม่ปฏิบติัตามนโยบายเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีขดักนั 
                              ของบริษทัโดยบุคลากรคนอ่ืน ทุกคนควรปรึกษากบั ผูบ้งัคบับญัชา หรือฝ่ายบริหาร  
                              แลว้แต่กรณี  

4.3      คาํจาํกดัความ  
     "ครอบครัว"  หมายถึง  บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับุคลากรทุกระดบั   ไม่วา่ 

                              ในทางสายเลือด หรือจากการสมรสโดยชอบดว้ยกฎหมาย รวมทั้งบุตรบุญธรรมตาม 
                               กฎหมาย  

“บุคคลผูใ้กลชิ้ด" หมายถึง บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับุคลากรทุกระดบั 
                               ในทางสมัพนัธภาพใด ๆ อยา่งใกลชิ้ด 

     "บริษทัคู่แข่ง"   หมายถึง บริษทัท่ีประกอบธุรกิจ  ทั้งในประเทศ  และ 
                                ต่างประเทศในลกัษณะคลา้ยหรือใกลเ้คียงกบัธุรกิจบริษทั 

4.4        ตวัอยา่งสถานการณ์เก่ียวกบัผลประโยชนท่ี์ขดักนั  
      บุคลากรทุกระดบั  ควรจะยดึตวัอยา่งต่อไปน้ีไวเ้ป็นแนวทางพิจารณา เพ่ือประ 
      โยชนข์องตนเอง และใหถื้อเป็นเร่ืองสาํคญัเร่ืองหน่ึงในการปฏิบติังานการเปิดเผย  
       และปรึกษาหารือตามขั้นตอนจะช่วยคล่ีคลายปัญหา  หรือ  นาํไปสู่การหาทางออก 
       ท่ีเหมาะสมต่อไป   เม่ือเกิดความสงสยัไม่แน่ใจใด ๆ ควรจะขอคาํปรึกษา ทุกคร้ัง  

      4.4.1 การลงทุนทัว่ไป  

กฎพ้ืนฐานในเร่ืองน้ีมีอยูว่่า  บุคลากรทุกระดบั  ครอบครัว หรือ 
   บุคคลผูใ้กลชิ้ด  ตอ้งไม่เป็นผูถื้อหุน้  หรือ ไดรั้บผลประโยชนจ์ากบริษทั 

คู่แข่ง  หรือกิจการใด ๆ รวมถึงผูค้า้/ผูข้าย ท่ีบริษทัติดต่อธุรกิจดว้ย การซ้ือ 
หุน้ของบริษทัท่ีจดทะเบียน ในตลาดหลกัทรัพย ์  หรือการลงทุนผา่นกองทุน
รวม หรือหน่วยลงทุน ไม่เป็นผลประโยชนท่ี์ขดักนัตราบใดท่ีไม่ส่งผล 
กระทบต่อการปฏิบติังานใหก้บับริษทั 

      4.4.2 การจดัหาสินคา้และบริการใหบ้ริษทั 

        ผลประโยชน์ท่ีขดักนัอาจจะเกิดข้ึนถา้บุคลากรทุกระดบั ครอบครัว  
หรือบุคคลผูใ้กลชิ้ด เป็นผูจ้ดัหาสินคา้หรือบริการใหก้บับริษทั ในฐานะ  
ผูค้า้/ผูข้ายถา้บุคคลผูน้ั้นสามารถท่ีจะช้ีนาํหรือมีอิทธิพลต่อการ 
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 ดาํเนินงานของกิจการดงักล่าว ถึงแมว้่าจะไม่มีหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 
 ทาํธุรกิจของบริษทักบักิจการนั้น ๆ กต็าม(โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 ในขอ้ 6 จรรยาบรรณของการจดัหา) 

                                     
                                    ในกรณีท่ีบุคลากรทุกระดบัของบริษทั คนใดมีบุคคลในครอบครัว  
                                     หรือบุคคลผูใ้กลชิ้ดเป็นพนกังาน หรือเจา้ของกิจการท่ีเป็นลูกคา้ 
                                     ผูค้า้/ผูข้าย หรือคู่แข่ง และ บุคลากรของบริษทั ผูน้ั้นมีส่วนร่วม 
                                     ตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักิจการ 
                                     ดงักล่าวใหถื้อวา่เป็นผลประโยชนท่ี์ขดักนั  
                                                                                  
                                    ในทาํนองเดียวกนั  หากลูกคา้ ผูค้า้/ผูข้าย  หรือ   พนกังานของคู่แข่ง 
                                     คนใด มีบุคคลในครอบครัวเป็นบุคลากรของบริษทักเ็ป็นเร่ืองท่ีไม่ 
                                     สมควรท่ีจะมอบอาํนาจให้บุคลากรของบริษทัผูน้ั้นมีอิทธิพลในการ 
                                      ตดัสินเก่ียวกบักิจกรรมทางธุรกิจในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลใน 
                                      ครอบครัวของตน  

 
   บริษทัจะไม่ซ้ือหรือเช่าทรัพยสิ์น อุปกรณ์ วตัถุดิบ หรือใชบ้ริการ 
   จากบุคลากรของบริษทั บุคคลในครอบครัว หรือบุคคลผูใ้กลชิ้ด และ   
   ไม่ทาํสญัญาใด ๆ ในเร่ืองดงักล่าวดว้ย (ยกเวน้เฉพาะสญัญาจา้ง 
    พนกังาน) เวน้แต่เป็นกรณีพิเศษและไดรั้บการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์ 
   อกัษรจากกรรมการบริษทั เช่น การท่ีบริษทัเช่าบา้นท่ีบุคลากรของ 
   บริษทั ครอบครัว หรือ บุคคลผูใ้กลชิ้ดเป็นเจา้ของ ทั้งน้ีจะตอ้ง 
   ดาํเนินการโดยถูกตอ้งตามระเบียบและจรรยาบรรณของการจดัหา 
   ดว้ย  

4.4.3            ส่ิงบนัเทิงและของขวญั 

บุคลากรทุกระดบัไม่ควรจะรับส่ิงบนัเทิง ของขวญั ตัว๋โดยสาร บตัร    
   ชมกีฬา ตัว๋อ่ืนๆ ขอ้เสนอเพือ่การพกัผอ่น ท่ีพกัรับรอง หรือขอ้เสนอ ท่ีให ้
   เป็นการส่วนตวัต่าง ๆ ฯลฯ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีการงานของตนในบริษทั 
   ท่ีจะนาํไปสู่การสร้าง  ขอ้ผกูมดัใหก้บับริษทั หรืออาจจะทาํใหบุ้คคลผูน้ั้น 
   ตอ้งตกอยูใ่นสถานการณ์ผลประโยชน์ท่ีขดักนั  

4.4.4                การรับงานทางวิชาการ เป็นวิทยากร งานบริการสาธารณะ หรือ 
การ รับตาํแหน่ง ใด ๆ  
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ฝ่ายจดัการ พนกังาน ผู้ปฏิบตัิงานสมทบ และพนกังานของผู้ รับจ้างสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมภายนอกได้ หากมีเหตผุลท่ีดี มีหลากหลายกรณี ท่ีบริษัทสง่เสริมให้
บคุลากรเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกเพราะเห็นวา่กิจกรรมเหล่านั้น ช่วยขยายการมองการณ์
ไกล และประสบการณ์ใหแ้ก่บุคลากร ซ่ึงจะช่วยปรับปรุงการทาํงานของบุคลากร ใหเ้ป็น
ประโยชนแ์ก่บริษทัยิง่ข้ึน หรือเป็นวิทยาทานกบัสังคม บุคลากรท่ีจะรับงานในสถาบนั
วิชาชีพ เป็นวิทยากร งานบริการสาธารณะ หรือการรับตาํแหน่งใด ๆ เช่น กรรมการ
บริษทั ท่ีปรึกษา อาจารยพิ์เศษ เป็นตน้ โดยบุคลากรผูน้ั้นจะตอ้งขออนุมติัจากกรรมการ
บริษทั 
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5.1 บริษทัมีนโยบายจดัใหมี้การควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอกบัระดบัความ
เส่ียง     ท่ียอมรับได ้  และเหมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้มต่าง ๆ  ของงาน หรือกิจกรรม 
ของหน่วยงาน 
นั้นๆ อยูเ่สมอ โดยจดัใหมี้การติดตามผลการควบคุมภายในท่ีมีอยูเ่ป็นระยะๆ อยา่ง 
สมํ่าเสมอ  เพ่ือปรับปรุงใหม้าตรการควบคุมต่าง ๆ มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์  
ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ และความเส่ียงท่ีแปร เปล่ียนไป เพ่ือใหบ้รรลุเจตจาํนงดงักล่าว  
บริษทัจะดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

5.1.1 มุ่งมัน่ใหผู้บ้ริหารตระหนกัถึงความสาํคญัของการควบคุมภายใน 
และสร้างใหมี้ข้ึนในงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทุกระดบัของบริษทั 
หรือท่ีแฝงอยูใ่นวิธีดาํเนินธุรกิจของผูบ้ริหาร  

5.1.2 กาํหนดมาตรการ รูปแบบ และ วิธีการควบคุมภายใน ใหเ้หมาะสม
กบัสภาวะแวดลอ้มต่าง ๆ ของงาน หรือ กิจกรรมของหน่วยงาน 
ระดบัความเส่ียง และการบริหารความเส่ียงอยูเ่สมอ โดยคาํนึงถึง
ประสิทธิภาพ และ ความเพยีงพอของระบบดงักล่าว  

5.1.3 มุ่งมัน่ใหผู้บ้ริหารจดัใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งความคล่องตวัใน
การปฏิบติังานกบัระดบัความเพียงพอของการควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ และ ตน้ทุนการควบคุมภายในท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งคุม้กบั
ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ  

5.1.4 บุคลากรทุกระดบัจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการปฏิบติัตามมาตรการ     
ควบคุมภายในทุกมาตรการท่ีบริษทัจดัใหมี้ข้ึนโดยปฏิบติัตามอยา่ง
สมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 

5.2 ความหมายและวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน 
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบติังาน หรือ วิธีการปฏิบติังานท่ีถูก
กาํหนดร่วมกนั โดยคณะกรรมการบริษทัฝ่ายจดัการ ตลอดจนพนกังานของ
องคก์รทุกระดบั เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลวา่ หากไดมี้การปฏิบติั
ตามแลว้จะทาํใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

5.2.1 ดา้นการดาํเนินงาน(Operations) มีประสิทธิภาพ  และ  ประสิทธิผล    
ในการปฏิบติังาน รวมถึงการใชท้รัพยากรต่าง ๆ อยา่งคุม้ค่าสม 
ประโยชน ์ 

5. นโยบายเก่ียวกับการควบคุมภายใน 
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5.2.2 ดา้นการรายงานทางการเงิน  (Financial Reporting)  มีความถูกตอ้ง   
เช่ือถือได ้และทนัเวลา  

 
 
5.2.3 ดา้นการปฏิบติัตามนโยบาย กฎระเบียบของกิจการ และ กฎหมาย 

(Compliance) มีการปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้ง  
5.3 ความสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน  

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสาํคญัท่ีใหค้วามมัน่ใจอยา่งสมเหตุ 
     สมผลต่อผูบ้ริหารในการช่วยลดความเส่ียงทางธุรกิจ ช่วยปกป้องคุม้ครองทรัพยสิ์นของ 
     กิจการ ไม่ใหร่ั้วไหลสูญหาย   หรือ  จากการทุจริตประพฤติมิชอบ   ช่วยใหกิ้จการดาํเนิน 
    ธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยมีการจดัสรรทรัพยากรอยา่งสมประโยชน ์และ บรรลุ   
    เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ช่วยใหบุ้คลากรของกิจการปฏิบติัตามกฎหมาย  และ  ระเบียบขอ้บงัคบั 
    ท่ีเก่ียวขอ้ง     ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถกูตอ้งน่าเช่ือถือ และยงัช่วยปกป้อง   
    คุม้ครองเงินลงทุนของผูถื้อหุน้อีกดว้ย 

การควบคุมภายใน จึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความสาํเร็จของทุก 
      กิจการ ไม่ว่ากิจการขนาดใหญ่หรือเลก็ อยูใ่นภาครัฐหรือภาคเอกชน และไม่วา่กิจการนั้น 
                               อยูใ่นกลุ่มธุรกิจประเภทใดจึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารในฐานะผูน้าํท่ีนอกจากตนเอง 
                               จะตอ้งรับผดิชอบจดัส่ิงแวดลอ้ม  และ   องคป์ระกอบต่าง ๆ ของการควบคุมภายในของ 
                                หน่วยงานตนใหดี้แลว้ ยงัจะตอ้งปลูกจิตสาํนึก   และกระตุน้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกระดบั    

     ตระหนกัถึงความสาํคญั ท่ีจะตอ้งร่วมมือและปฏิบติัตามอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 
     เพ่ือใหม้าตรการและกาํไกต่าง ๆ ของระบบการควบคุมภายในซ่ึงผูบ้ริหารกาํหนดข้ึน ได ้
     ทาํหนา้ท่ีใหไ้ดผ้ลตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้เพราะมาตรการต่าง ๆ นั้น แมจ้ะไดรั้บการ 
     วางระบบหรือกาํหนดวิธีการไวดี้เลิศเพียงใดถา้ไม่ปฏิบติัตามกย็อ่มไร้ผลโดยส้ินเชิง  
     นอกจากน้ีตอ้งจดัใหมี้การติดตาม  และประเมินผลการควบคุมภายในท่ีมีอยูน่ั้น โดย   
     สมํ่าเสมอ   เพ่ือใหม้าตรการและกลไกต่าง ๆ นั้น   มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
     ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ และความเส่ียงท่ีแปรเปล่ียนไป  

การควบคุมภายใน ไม่วา่จะไดรั้บการออกแบบหรือดาํเนินการอยา่งไร ก ็
     ใหไ้ดเ้พียงความมัน่ใจ ในระดบัท่ีสมเหตุสมผลเท่านั้นวา่จะช่วยปกป้องไม่ใหเ้กิดความ 
     สูญเสียสูญเปล่า หรือการดาํเนินงานจะบรรลุวตัถุประสงคแ์ละมีประสิทธิภาพ แต่ไม่ 
     สามารถท่ีจะเป็นหลกัประกนัหรือใหค้วามมัน่ใจสมบูรณ์เตม็ร้อยไดว้า่ กิจการจะไม่ 
     ประสบความลม้เหลวทางธุรกิจ  ทั้งน้ีเพราะการควบคุมภายใน มีขอ้จาํกดัอยูห่ลาย 
     ประการ  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมของคน 

5.4 การใหค้วามร่วมมือกบัผูต้รวจสอบภายในและผูต้รวจสอบจากภายนอก 
บุคลากรทุกระดบัจะตอ้งใหค้วามร่วมมือยา่งเตม็ท่ี  รวมทั้งใหข้อ้มูลท่ี 

      สมบูรณ์     ต่อผูต้รวจสอบ    และ ผูส้อบบญัชีของบริษทั   ซ่ึงมีหนา้ท่ีตรวจสอบ   และ   
     ประเมินขั้นตอน กระบวนการ  ตลอดจนระบบของการควบคุมภายในวา่มีอยูเ่พยีงพอ 
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     มีประสิทธิภาพ สามารถ     ตอบสนองต่อเป้าหมายไดอ้ยา่งสมบูรณ์หรือไม่    รวมทั้ง 
     มีหนา้ท่ีเสนอแนะว่า  มีจุดใดท่ีควรปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึนตามท่ีเห็นเหมาะสม 

 
   

 
ความสมัพนัธ์กบัผูค้า้/ผูข้าย  

6.1.1 การวางตวักบั ผูค้า้ / ผูข้าย  ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเชิงธุรกิจ
เท่านั้น   ควรระมดัระวงัอยา่ใหเ้กิดขอ้ครหาไดว้่ามีความสัมพนัธ์
ใกลชิ้ดเป็นพิเศษกบั  ผูค้า้/ผูข้ายรายใดรายหน่ึงมากกวา่รายอ่ืน ๆ 
จนอาจทาํใหก้ารตดัสินใจเลือกจดัหา การจดัประมูล การเจรจา
ต่อรอง ฯลฯ ไม่เป็นไปโดยยติุธรรมและเสมอภาคเท่าเทียมกนัต่อ
ทุกฝ่ายได ้ 

6.1.2 ใหเ้กียรติและถือวา่ผูค้า้/ผูข้ายเป็นแหล่งทรัพยากรภายนอกท่ี
เอ้ืออาํนวยใหธุ้รกิจของบริษทัดาํรงอยูไ่ด ้ไม่ใช่ปรปักษห์รือลูกไล่
ในทางการคา้ หากแต่เป็นคู่คา้ในทางธุรกิจท่ีเสมอภาคกนั ดงันั้น 
การจดัหาควรตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการพฒันาธุรกิจ  เพ่ือใหบ้ริษทั
และผูค้า้/ผูข้ายต่างไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย  ไม่
ควรคาํนึงถึงแต่ประโยชน์ของบริษทัโดยไม่มีขีดจาํกดัแต่เพียงฝ่าย
เดียว  โดยไม่สนใจท่ีจะตรวจสอบใหแ้น่ชดัวา่  ผูค้า้ /ผูข้าย ยงั
สามารถท่ีจะดาํรงกิจการอยูต่่อไปได ้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
หรือไม่  

6.1.3 ใหข้อ้มูลท่ีเท่ียงตรง ถูกตอ้ง อยา่งตรงไปตรงมา อยูบ่นพ้ืนฐานของ
ความสตัยจ์ริงของผูค้า้/ผูข้าย ไม่ล่อลวงใหผู้ค้า้/ผูข้ายรีบตดัสินใจ
ดว้ยความเขา้ใจท่ีผดิพลาด หรือไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแต่ไม่
ครบถว้นเท่าท่ีควรจะได ้

6.1.4 หลีกเล่ียงการรับของกาํนลั สินนํ้าใจ การรับเชิญไปในงานเล้ียง
ประเภทสังสรรค ์หรืองานเล้ียงรับรองจากผูค้า้/ผูข้ายท่ีจดัข้ึนใหเ้ป็น
การส่วนตวั หรือหมู่คณะใดคณะหน่ึงอยา่งเฉพาะเจาะจง รวมถึง
การรับเชิญไปดูงานท่ีผูค้า้/ผูข้ายเสนอตวัเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายท่ี
เก่ียวขอ้งให ้  หรือการรับการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายจากผูค้า้/ ผูข้าย
สาํหรับกิจกรรมภายในต่าง ๆ ทั้งน้ี เพ่ือหลีกเล่ียงขอ้ครหาต่าง ๆ ท่ี
อาจจะมีข้ึน และป้องกนัไม่ใหเ้กิดความโนม้เอียงท่ีจะช่วยเหลือ
ตอบแทนฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นพิเศษในโอกาสหลงั  การรับเล้ียงใน
รูปอาหารกลางวนั หรืออาหารเยน็ ท่ีมีเจตนาเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ 
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หรือการเจรจาในบรรยากาศไม่เป็นทางการ ควรทาํไดใ้นบาง
โอกาสเท่านั้น และควรจะผลดักนัเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายดว้ย  

 
 

6.1.5 ระมดัระวงัอยา่ใหผู้ค้า้/ผูข้ายตอ้งแบกรับค่าใชจ่้ายท่ีเป็นส่วนหน่ึง
ของการจดัหา โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ืออยูใ่นช่วงระยะเวลาการ
กาํหนด คุณสมบติั การเจรจาต่อรอง หรือกาํลงัจะมีการตดัสินใจ
จดัหา ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปตรวจสอบแหล่งผลิต ระบบจดั
จาํหน่าย ระบบคุณภาพ ตวัอยา่ง  สินคา้ ฯลฯ  ควรใชดุ้ลยพินิจอยา่ง
เหมาะสมวา่เป็นค่าใชจ่้ายของฝ่ายใด 

6.1.6 การเยีย่มชมสถานท่ีของผูค้า้/ผูข้ายควรมีการแจง้ถึงวตัถุประสงค์
ทางธุรกิจใหผู้ค้า้/ผูข้ายไดท้ราบก่อนล่วงหนา้ พร้อมกาํหนดวนัเวลา
เยีย่มชมอยา่งชดัเจน ควรรบกวนเวลาของผูค้า้/ผูข้ายใหน้อ้ยท่ีสุด 
และไม่พยายามท่ีจะทาํตวัเป็นแขกประจาํโดยไม่มีความจาํเป็นทาง
ธุรกิจท่ีแน่ชดั  

6.1.7 ไม่หวงัหรือเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเป็นการส่วนตวัหรือหมู่
คณะจากผูค้า้/ผูข้าย ไม่วา่ในโอกาสหรือสถานการณ์ใด ๆ ทั้งส้ิน 
ของขวญัท่ีอาจจะตอ้งยอมรับตามมารยาทเน่ืองในเทศกาลปีใหม่ ไม่
ควรพเิศษหรือมีมูลค่าสูงไปกวา่ของขวญัมาตรฐานท่ีผูค้า้/ผูข้ายได้
จดัไวส้าํหรับแจกจ่ายใหลู้กคา้ปกติทัว่ไป หา้มรับเงินหรือสินบนไม่
วา่ในรูปแบบใดทั้งส้ิน 

6.1.8 ไม่ติดต่อคบคา้กบั ผูค้า้/ผูข้าย ท่ีดาํเนินธุรกิจในลกัษณะใดลกัษณะ
หน่ึงหรือทั้งหมด ดงัต่อไปน้ี  
(1) หวงัผลประโยชน์ในระยะสั้นมากกว่าระยะยาว 
(2) มีทศันคติในทางลบกบัระบบการคา้เสรีนิยม ระบบผกูขาด       

ขดัขวางไม่ใหมี้การแข่งขนั  
(3) มีพฤติกรรมสมยอมกนัในการเสนอราคา หวงั

ผลประโยชนร่์วมกนักบัผูค้า้/ผูข้ายรายอ่ืนโดยไม่พยายามท่ี
จะแข่งขนักนัอยา่งแทจ้ริง  

(4) ไม่สนใจท่ีจะช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย หรือรักษา
ผลประโยชนใ์หก้บัลูกคา้  

(5) เสนอผลประโยชน์ส่วนตวัใหก้บัพนกังาน   หรือ   
ผูบ้ริหารของบริษทั  

(6) มีประวติักลัน่แกลง้คู่แข่งทางการคา้ของตน  
(7) ไม่จริงใจ หรือมีพฤติกรรมปิดบงั ไม่ตรงไปตรงมากบั

ลูกคา้  
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 26 

6.2  การจดัหา  
6.2.1 การรับตวัอยา่งสินคา้ไวท้ดลองใช ้จะตอ้งมีระยะเวลาจาํกดั  

 
 
 
และส่งมอบตวัอยา่งคืนใหก้บัผูค้า้/ผูข้ายทนัทีเม่ือครบกาํหนด  
ควรทดลองใชสิ้นคา้ตวัอยา่งนั้นอยา่งระมดัระวงัดว้ย 
วตัถุประสงคท่ี์จะตรวจสอบและบนัทึกขอ้มูลดา้นคุณภาพและ 
สมรรถภาพอยา่งแทจ้ริง โดยมีการบนัทึกขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็น 
หลกัฐาน เพ่ือใชอ้า้งอิงในการพิจารณาตดัสินใจเม่ือถึงเวลา ไม่ 
ควรหยบิยมืสินคา้ หรือ วสัดุอุปกรณ์ของ ผูค้า้ /     ผูข้าย 

            มาใชง้านดว้ยวตัถุประสงคอ่ื์นใดท่ีนอกเหนือไปจากน้ีทั้งส้ิน  
6.2.2 ไม่เชิญผูค้า้/ผูข้ายเขา้ร่วมยืน่ขอ้เสนอ หรือประกวดราคาโดย

ไม่ไดมี้ความตอ้งการจดัหาอยา่งแทจ้ริง หรือตั้งใจไวแ้ลว้ว่าจะ
ไม่จดัหาจาก  ผูค้า้/ผูข้ายรายนั้น ควรเลือกเชิญเฉพาะผูค้า้/ผูข้าย
ท่ีเม่ือพิจารณาแลว้เห็นวา่มีคุณสมบติั ความตั้งใจ และ
ความสามารถท่ีจะเขา้ร่วมแข่งขนัโดยหวงัจะไดรั้บการจดัหาใน
ท่ีสุด เท่านั้น ไม่ควรเชิญผูค้า้/ผูข้ายมาประกวดราคาเพียงเพ่ือจะ
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือสาํหรับตั้งเง่ือนไขต่อรองกบั ผูค้า้ / ผูข้าย ราย
อ่ืน  หากตอ้งการเพียงตวัเลขในการประมาณการ   ค่าใชจ่้าย 
หรือจดัทาํงบประมาณ จะตอ้งแจง้ใหผู้ค้า้/ผูข้ายทราบอยา่งแจง้
ชดัล่วงหนา้  

6.2.3 ใหก้ติกา โอกาส เวลา เน้ือหา และตวัเลขขอ้มูลท่ีชดัเจนถูกตอ้ง 
และปฏิบติัต่อ ผูค้า้/ผูข้าย ท่ีเขา้ร่วมประกวดราคาโดยทดัเทียม
กนั หากรายหน่ึงรายใดร้องขอและไดรั้บขอ้มูลเพ่ิมเติม ขอ้มูล
เพ่ิมเติมนั้นควรถูกส่งไปยงัรายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้้องขอดว้ย หรือ
หากรายหน่ึงรายใดร้องขอและไดรั้บอนุญาตใหเ้ล่ือนกาํหนด 
วนัส่งเอกสารการเสนอราคา กจ็ะตอ้งแจง้วนัครบกาํหนดใหม่
นั้นใหร้ายอ่ืน ๆ    ทราบโดยทนัทีเช่นกนั  

6.2.4 รักษาขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจากผูเ้สนอราคา หรือผูเ้ขา้ร่วม
ประกวดราคาแต่ละรายไวเ้ป็นความลบั ไม่ควรเปิดเผยตวัเลข
ราคา หรือขอ้มูลทางเทคนิคท่ีไดรั้บจากรายหน่ึงใหก้บัรายอ่ืน
ทราบเพ่ือหวงัผลประโยชน ์ซ่ึงอาจจะไดม้าแต่เพียงในระยะสั้น 
แต่ตอ้งแลกกบัการสูญเสียความไวว้างใจจากผูค้า้/ผูข้ายทั้งหมด 
ระมดัระวงัผูท่ี้ทาํตวัเป็นนายหนา้หาขอ้มูล และไม่ตอบคาํถาม
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ใด ๆ ทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีอาจนาํไปสู่การร่ัวไหลของ
ขอ้มูลทั้งส้ิน  

 
 
 
 

6.2.5 ไม่ฉวยโอกาสเอาผลประโยชน ์หรือทาํโทษ ผูค้า้ / ผูข้าย จาก
ความผดิพลาดเลก็นอ้ยท่ีไม่ไดต้ั้งใจ หากพบวา่ราคาท่ีเสนอโดย
ผูค้า้/ผูข้าย ตํ่าผิดปกติควรตรวจสอบรายละเอียดใหแ้น่ใจ และ 
ขอคาํยนืยนัจาก ผูเ้สนออีกคร้ังหน่ึงวา่จะคงราคาตามท่ีเสนอ
นั้นนาํกลบัไปคาํนวณใหม่ หรือจะยกเลิก ทั้งน้ี ตอ้งระมดัระวงั
ดว้ยวา่ไม่มีการเปิดเผยขอ้ไดเ้ปรียบเสียเปรียบจากผูเ้สนอรายน้ี
ใหร้ายอ่ืน ๆ  

6.2.6 ดาํเนินการจดัหาอยา่งโปร่งใส ยติุธรรม และซ่ือสตัย ์และไม่ให้
มี อิทธิพลใด ๆ ท่ีไม่ชอบธรรมแทรกแซงได ้ ในการจดัหา
เคร่ืองจกัร จดัซ้ืออะไหล่ จา้งงานรับเหมา จดัซ้ือภาชนะบรรจุ 
และรายการจดัหาอ่ืน ๆ ท่ีมูลค่าธุรกิจรวมสูงเกินกวา่ 50,000 
บาท ควรตอ้งมีการติดต่อกบัคู่คา้อยา่งนอ้ย 2 ราย เพ่ือ
เปรียบเทียบราคาและคุณภาพ และใหมี้คณะกรรมการ จดัซ้ือ/
จดัหา ทาํรายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ืออธิบายถึงเหตุผลใน
การตดัสินใจ 

6.2.7 การเจรจาต่อรอง  

6.3.1 ทาํการเจรจา โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ
ความสมัพนัธ์ฉนัทธุ์รกิจ ท่ีพยายามจะช่วย
แกปั้ญหา   และหาทางออก หรือหาขอ้สรุปอนั
พอใจ  และยอมรับไดข้องทั้งสองฝ่าย  

ไม่เจรจาดว้ยวธีิหลอกล่อ หรือขู่เขญ็บงัคบั หรือ 
โดยไม่มีหลกัการและเหตุผล  

6.3.2  ไม่ควรเจรจาโดยลาํพงั     และไม่มีบนัทึก 
 หลกัฐาน   เพ่ือเป็นการป้องกนัขอ้ครหาต่าง ๆ   

ตวัแทนในการเจรจาของกลุ่มบริษทัควรมีไม่นอ้ย 
กวา่ 2 คนไม่ว่าจะเป็นการเจรจาอยา่งเป็นทางการ 
หรือไม่กต็าม หากไม่จาํเป็นจริงๆ  ควรหลีกเล่ียง 
การเจรจาทางโทรศพัท ์หลงัจากการเจรจาแลว้  
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ควรมีการสรุปประเดน็เป็นลายลกัษณ์อกัษร    
และลงช่ือ เป็นหลกัฐานร่วมกนัโดยผูเ้ขา้ร่วมการ
เจรจาทุกฝ่าย 
 
 
 
 
  

6.4  การเปิดเผยผลประโยชนท่ี์อาจขดัแยง้กนั  
ผูมี้อาํนาจตดัสินใจในการจดัหาและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนตอ้ง
เปิดเผย รายละเอียดเร่ืองธุรกิจ หรือผลประโยชน์ส่วนตวัทุก 
ชนิด ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินการจดัหาใหบ้ริษทัไดรั้บทราบ
โดยไม่ตอ้งมีการทวงถาม ตอ้งเปิดเผยการถือหุน้ หรือ
ผลตอบแทนจากกิจการท่ีเป็น ผูค้า้ / ผูข้าย   สินคา้หรือบริการ
ใหก้บับริษทั ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม หรือมีญาติ  พ่ีนอ้ง
ใกลชิ้ดทาํงาน หรือเป็นหุน้ส่วน หรือดาํรงตาํแหน่ง 
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7.1 ความถูกตอ้งของการบนัทึกรายการ 
การบนัทึกรายการทางธุรกิจของบริษทัมีความสาํคญัสาํหรับการจดัทาํ

รายงานทางการบญัชีและการเงินท่ีถูกตอ้งตามความเป็นจริง ทนัเวลา สมเหตุผล 
และเช่ือถือได ้ เพ่ือเสนอต่อผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ ผูร่้วมทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
ดงันั้นจึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีบุคลากรทุกระดบัจะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนกระบวนการ
ควบคุมทางการบญัชีและการเงิน ระเบียบปฏิบติั และระบบการ ควบคุมภายใน 
รวมถึงขอ้กาํหนดทางการบญัชีและการเงินของบริษทั  

การบนัทึกรายการทางธุรกิจทุกรายการของบริษทัจะตอ้งถูกตอ้ง ครบถว้น 
และสามารถตรวจสอบได ้ 

บุคลากรทุกระดบั ตอ้งดาํเนินรายการทางธุรกิจใหส้อดคลอ้ง และเป็นไป
ตามระเบียบปฏิบติัและขอ้กาํหนดต่าง ๆ ของบริษทั รวมทั้งมีเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการลงรายการทางธุรกิจท่ีครบถว้น และใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์อยา่ง
เพียงพอ เหมาะสม และทนัเวลา เพ่ือใหพ้นกังานบริษทัท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บนัทึก การจดัทาํ และการประเมินรายงานทางการบญัชีและการเงิน สามารถบนัทึก
และจดัทาํรายการทางการบญัชีและการเงินทุกประเภทของบริษทั ลงในระบบบญัชี
ของบริษทั โดยมีรายละเอียดท่ีถูกตอ้งและครบถว้น  

7.2 รายงานทางการบญัชีและการเงิน  
เพ่ือใหผู้ท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบนัทึก การจดัทาํ การประเมิน และการ

รักษาขอ้มูล และ/หรือ รายการทางการบญัชีและการเงินทุกประเภทของบริษทั พึง
ระลึกอยูเ่สมอวา่ บริษทัใหค้วามสาํคญัอยา่งสูงกบัความถูกตอ้งของรายการ บนัทึก 
ต่าง ๆ เพ่ือใหร้ายงานทางการบญัชีและการเงินไดถู้กจดัทาํข้ึน โดยมีการพิจารณา
เลือกใชน้โยบายทางการบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอ และเป็นไป
ตามหลกัการบญัชีซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญั
อยา่งเพียงพอ และเป็นไปตามระเบียบการเงินและการบญัชีของบริษทั 
พนกังานทุกคน    ตอ้งไม่กระทาํการบิดเบือนขอ้มูลหรือสร้างรายการ 
เทจ็ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลรายการทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีและการเงิน หรือ 
ขอ้มูลรายการทางดา้นฝ่ายปฏิบติัการ โดยพนกังานทุกคนควรตระหนกัวา่ความ 

7. นโยบายเก่ียวกับรายการทางการบัญชีและการเงนิ 
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ถูกตอ้งของ รายงานทางการบญัชีและการเงิน เป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของ 
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร พนกังานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ 

 
 
 
 
 

ทางการบญัชีและการเงิน รวมทั้งพนกังานทุกคนท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการ
ดาํเนินการ จดัเตรียม และ/หรือ ใหข้อ้มูลรายการทางธุรกิจ  
 

7.3    การปฏิบติัตามกฎหมาย  
              บุคลากรทุกระดบั  จะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ  และ   ขอ้กาํหนด    
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ เพ่ือใหก้าร 
จดัทาํบญัชีและบนัทึกทางการเงินของบริษทัเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและสมบูรณ์  
เช่นเดียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีในความรับผดิชอบอ่ืน ๆ ของตน บุคลากรทุก 
ระดบัจะตอ้งยดึหลกัความซ่ือสตัย ์ปราศจากอคติ และความซ่ือตรงในการ 
จดัเกบ็บนัทึกขอ้มูล โดยความซ่ือตรงดงักล่าวหมายรวมถึงการไม่ยุง่เก่ียวกบั 
กิจกรรมท่ีผิดกฎหมายหรือผดิจริยธรรมดว้ย ดงันั้น บริษทัจึงไม่อนุญาตใหมี้ 
การบนัทึกขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ หรือทาํใหเ้ขา้ใจผดิโดยเจตนาโดยเดด็ขาด  
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8.1 การใหค้วามสนบัสนุนต่อสังคมและชุมชน  
บริษทัถือเป็นหนา้ท่ี และนโยบายในการใหค้วามสาํคญักบักิจกรรมใน

ระดบัท่ีเหมาะสมเพ่ือ  
8.1.1  การพฒันาสงัคมชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และมุ่งสร้างสรรคแ์ละอนุรักษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีดี 
8.1.2  สนบัสนุนการศึกษาแก่เยาวชน 
8.1.3  สนบัสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนแ์ก่สถานศึกษา และศูนยร์วม 

ของศาสนาทุกศาสนาตามความเหมาะสม 
8.2 การใหค้วามสนบัสนุนระบบการปกครองระบบประชาธิปไตย 

8.2.1 บริษทัยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีในการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญ  

8.2.2 บริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินไม่วา่
โดยทางตรงหรือทางออ้มแก่นกัการเมืองหรือพรรค
การเมืองใด ๆ เพือ่ผลประโยชน์ของนกัการเมืองหรือพรรค 
การเมืองนั้น ๆ  

8.3 การสนบัสนุนทางราชการ  
บริษทัจะใหก้ารสนบัสนุนกิจการท่ีเอ้ือประโยชนต่์อสาธารณชนของรัฐ     

โดยคาํนึงถึงทอ้งถ่ินท่ีบริษทัมีการดาํเนินธุรกิจดว้ยเป็นหลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  นโยบายเก่ียวกับการสนับสนุนกจิกรรมสาธารณะ 
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9.1      กรรมการ ฝ่ายจดัการ   พนกังาน   ผูป้ฏิบติังานสมทบ  พนกังานของผูรั้บจา้งของ 
    บริษทัในบางคร้ังจะตอ้งทาํงานกบัขอ้มูลและเอกสารท่ีไม่สามารถเปิดเผยต่อ 
    บุคคลภายนอกได ้และ/หรือ เป็นความลบัทางการคา้ การปกป้องขอ้มูลทาง 
    การคา้มีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อธุรกิจ 

ผูท่ี้ไดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ ฝ่ายจดัการ พนกังาน ผูป้ฏิบติังานสมทบ  
พนกังานของผูรั้บจา้งของบริษทั มีหนา้ท่ีตอ้งยอมรับพนัธะผกูพนัทางกฏหมาย 
และจรรยาบรรณท่ีจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูล และเอกสารท่ีเป็นความลบั หรือ 
ความลบัทาง การคา้นั้น ๆ อีกเป็นเวลาสองปี  เม่ือพน้จากหนา้ท่ีไปแลว้ 

9.2        การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก 
ทุกขอ้มูลท่ีออกไปสู่สาธารณชนตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกรรมการ

ผูจ้ดัการ โดยกรรมการผูจ้ดัการจะเป็นผูต้อบเองหรือมอบหมายใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดเป็น 
              ผูใ้หห้รือ ผูต้อบแลว้แต่กรณี 

9.3         การแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอก  
ไม่เปิดเผย   หรือ  แสดงความเห็นแก่บุคคลอ่ืนใดภายนอกบริษทั   เม่ือ 

มีบุคคลภายนอกถามความเห็นของท่าน ขอใหท่้านถามตนเองก่อนวา่ท่านมีหนา้ท่ี 
ในการตอบ  คาํถามเหล่านั้นหรือไม่หากไม่มีหนา้ท่ีขอใหป้ฏิเสธการแสดง
ความเห็นต่าง ๆ ดว้ยความสุภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. นโยบายเก่ียวกับความลับของบริษัท 
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10.1 การใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืน  ๆ    ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชบ้ริการ เทคโนโลย ี          
สารสนเทศ  หรืออุปกรณ์การส่ือสาร โทรคมนาคม  ถือเป็นความรับผดิชอบ
ร่วมกนัของบุคลากรทุกระดบั ท่ีจะใชป้ระโยชนใ์หไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม เช่ือถือได้
ตามมาตรฐานของการดาํเนินธุรกิจ และสอดคลอ้งตามนโยบายและจรรยาบรรณ
ของบริษทั   

10.2 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

(1) Internet 

บริษทัสนบัสนุนใหมี้บริการ  Internet    เพ่ือใหบุ้คลากรสามารถ
ทาํงานไดบ้รรลุเป้าหมาย หรือ วตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ย
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  

บริษทัส่งเสริมใหมี้การใชบ้ริการ Internet เพ่ือเป็นกลยทุธ์ในการ
ดาํเนินธุรกิจและเป็นเคร่ืองมือแห่งการเรียนรู้รวมถึงการใชใ้นกิจกรรม
ส่วนตวัตามสมควร  แต่หา้มมิใหน้าํไปใชใ้นธุรกิจส่วนตวั  

ตลอดเวลาท่ีใชบ้ริการ  Internet    ทั้งในและนอกเวลาทาํงาน     
จะตอ้งรับผดิชอบท่ีจะหลีกเล่ียง Internet Site ท่ีบริษทัถือวา่ผิดกฎหมาย 
หรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม และผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งงดเวน้ท่ีจะเผยแพร่
ขอ้มูลหรือข่าวสารของ Internet Site ดงักล่าวต่อผูอ่ื้น  

บริษทัมีสิทธิท่ีจะติดตามดูแลการใชบ้ริการ Internet และปิดกั้นการ
เขา้ถึง Internet Site ดงักล่าว และถา้ผูใ้ช ้Internet มีขอ้สงสัยวา่ Internet Site 
ใดท่ีบริษทัถือวา่ผดิกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรม  

กิจกรรมบน Internet ถือวา่เป็นกิจกรรมสาธารณะ ผูใ้ชจ้ะตอ้ง
พิจารณาใชอ้ยา่งระมดัระวงั การส่ง Internet E-mail สาํหรับขอ้มูลท่ีเป็น
ความลบัจะตอ้งดาํเนินการเขา้รหสัท่ีเหมาะสมดว้ย  
(2) Electronic Mail (E-mail)  

         บริษทัไดด้าํเนินการใหมี้ระบบ Electronic mail (E-mail) เพ่ือให้
บุคลากรทุกระดบัไดใ้ชใ้นการส่ือสารโดยปกติในกิจกรรมของบริษทั 

10.    นโยบายเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้การส่ือ
โ
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สาํหรับการใชเ้พือ่กิจกรรมส่วนตวัสามารถทาํไดต้ามสมควร แต่บริษทั
ไม่อนุญาตใหน้าํไปใชใ้นธุรกิจส่วนตวั 

 
 
 
 
 
ผูใ้ชบ้ริการ E-mail จะตอ้งรับทราบวา่เน้ือหาของ E-mail 

ซ่ึงรวมถึง E-mail ส่วนตวัท่ีเกบ็อยูใ่นระบบ E-mail ของบริษทั 
อาจจะถูกตรวจสอบดว้ยเหตุผลท่ีเหมาะสม โดยผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย
จากบริษทั 

พนกังานท่ีมีสิทธิพิเศษในการเขา้ถึงเน้ือหา  E-mail  ของ 
    ผูอ่ื้นจะกระทาํการดงักล่าวกต่็อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากผูมี้ 
    อาํนาจเท่านั้น  

ผูท่ี้เขา้ถึงเน้ือหาของ E-mail ของผูอ่ื้นโดยมิไดรั้บอนุญาต 
    จะถือวา่มีความผดิ  

(3) การเขา้ถึงขอ้มลู (Access)  
บุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายเท่านั้น ท่ีมีสิทธิเขา้ถึง 

    แฟ้มขอ้มูล หรือโปรแกรม  ไม่วา่จะเกบ็ในรูปของแฟ้มขอ้มูล 
คอมพิวเตอร์   หรือ   รูปแบบ อ่ืน ๆ  

การพยายามเขา้ถึงขอ้มูลเพ่ือดู ทาํซํ้า เผยแพร่ ลบท้ิง ทาํลาย   
    หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูล  เปล่ียนรหสัผา่น  หรือ กระทาํการอ่ืนใด  ท่ี 

ทาํใหเ้กิด  ความเสียหายโดยผูท่ี้ไม่ไดรั้บมอบหมาย บริษทั ถือวา่มี 
ความผิด  

(4) การใชส่ื้อโทรคมนาคม  
อุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคม ไดแ้ก่ โทรศพัท ์โทรสาร  

    โทรศพัท ์ มือถือ วิทยกุลุ่ม 
บริษทั ไดด้าํเนินการใหมี้ระบบการส่ือสารโทรคมนาคม   

    เพ่ือใหบุ้คลากรใชใ้นการส่ือสารเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั  
สาํหรับการใชเ้พือ่กิจกรรมส่วนตวัสามารถทาํไดต้ามสมควร แต่ไม่ 
อนุญาตใหน้าํไปใชใ้นธุรกิจส่วนตวั  

อุปกรณ์การส่ือสารโทรคมนาคมบริษทัมีไวใ้หบุ้คลากรได ้
    ใชต้าม  ความจาํเป็นในการดาํเนินธุรกิจตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ 

มอบหมาย มิใช่ใหต้าม ตาํแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้ง   ดงันั้น  การนาํ 
อุปกรณ์การส่ือสารโทรคมนาคม  ไปใชใ้นธุรกิจส่วนตวั  บริษทัไม่ 
อนุญาตใหก้ระทาํ 
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10.3 ผูป้ฏิบติังานสมทบ พนกังานของผูรั้บจา้ง หรือ พนกังานจากบริษทัท่ีปรึกษา 
การมอบหมาย  หรือ อนุญาตใหผู้ป้ฏิบติังานสมทบ พนกังานของผู ้

รับจา้ง  หรือพนกังานจากบริษทัท่ีปรึกษา ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั หรือ  
อุปกรณ์อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงลิขสิทธ์ของซอฟทแ์วร์ โปรแกรม และ 
อุปกรณ์การส่ือสารโทรคมนาคม หน่วยงานตน้สงักดัจะตอ้งดูแลใหก้ารใช ้ และ
การเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์การส่ือสารโทรคมนาคม  ดงักล่าวใน
ขอบเขตท่ีจาํกดั ตามความจาํเป็นท่ีจะใชท้าํงานเพ่ือสนบัสนุนธุรกิจของบริษทั
เท่านั้น 
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11.1  บุคลากรทุกระดบั  ตอ้งมีความมุ่งมัน่ มีจิตสาํนึกท่ีดี   และมี ความรับผดิชอบ
ร่วมกนั ต่อบริษทั ท่ีจะดาํเนินการใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ภายใตน้โยบายและ
ระบบการบริหารจดัการดา้นสุขภาพอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มของ
บริษทั โดยตอ้งยดึถือและปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ตามนโยบาย กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และแนวทางปฏิบติัท่ีไดก้าํหนดไวใ้นเร่ืองดงักล่าว ใหเ้กิดการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนื และมีการปรับปรุงผลการดาํเนินงานดา้นสุขภาพอนามยั ความ
ปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง และดาํรงอยูเ่ป็นวฒันธรรมองคก์ร ท่ีดี
ตลอดไป  

บริษทัจะกระทาํทุกวิถีทางเยีย่งผูด้าํเนินการท่ีดี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่จะไม่
ก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นสุขภาพอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม ต่อ
พนกังานและทรัพยสิ์นของบริษทั ผูรั้บเหมา สาธารณชน และระบบนิเวศนท่ี์
เก่ียวขอ้ง  

11.2 เพ่ือใหบ้รรลุเจตจาํนงดงักล่าวในขอ้ 11.1 บริษทัจะดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี  
11.2.1 มุ่งมัน่ใหผู้บ้ริหารใหค้วามสาํคญัสูงสุดในการดาํเนินงานท่ีถูก 

หลกัเกณฑ ์ดา้นสุขภาพอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม 
11.2.2 มุ่งมัน่ใหกิ้จกรรม  และ การดาํเนินงานต่าง ๆ    ของบริษทั

สอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดกฎหมายและขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ดา้นสุขภาพ
อนามยั ความปลอดภยั  และส่ิงแวดลอ้ม  

11.2.3 มุ่งมัน่ใหเ้กิดการสาํรวจ วิเคราะห์  และ ควบคุมอนัตรายทั้งหลายท่ี
อาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทั โดยประสานระบบการ
จดัการ ดา้นสุขภาพอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม  

11.2.4 มุ่งมัน่ให ้พนกังานบริษทั  และ ผูรั้บเหมา  ไดรั้บการฝึกอบรม และ 
พฒันา  จิตสาํนึกดา้นสุขภาพอนามยั ความปลอดภยั และ
ส่ิงแวดลอ้ม  

11.    นโยบายด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม 
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11.2.5 จดัใหมี้สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยั ตลอดจนส่งเสริม
ใหมี้การปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั   และการมีส่วนร่วมจากพนกังาน
ทุกคน  ในการป้องกนัและรายงานอุบติัเหตุ อุบติัการณ์ สภาพการ
ปฏิบติังาน และสภาวะ ท่ีไม่ปลอดภยั  

11.2.6 ป้องกนัมิใหเ้กิดโรคจากการทาํงาน       และ     ส่งเสริมใหพ้นกังาน
บริษทั  ผูรั้บเหมา  มีสุขภาพอนามยัท่ีดี  

 
 
 

11.2.7 ปรับปรุงผลการดาํเนินงาน ดา้นสุขภาพอนามยั ความปลอดภยั และ       
ส่ิงแวดลอ้ม อยา่งต่อเน่ือง โดยการศึกษาหาขอ้บกพร่องต่าง ๆ ท่ีมี
ในการดาํเนินงานแต่แรกเร่ิม การสืบสวนอุบติัเหตุและอุบติัการณ์ 
การวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริง และการดาํเนินการแกไ้ข 

11.2.8 มุ่งมัน่ใหกิ้จกรรมต่าง ๆ   ของบริษทั   พฒันาแบบยัง่ยนื  โดยใช้
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และผลิตของเสียนอ้ยท่ีสุด  
 
 


